Todos os visitantes
devem usar máscara;
se o próprio não trouxer
ser-lhe-á fornecida.

Todos os visitantes
são informados
acerca das normas de
distanciamento social e
de etiqueta respiratória

JUNTOS — SEGUROS E SAUDÁVEIS
Plano de contingência
· Todos os colaboradores recebem formação sobre Protocolo
Interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19 e como
cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de
infeção.
· Todos os colaboradores usam equipamentos de proteção
individual.

As provas são realizadas
com o distanciamento
mínimo de 2 metros
entre cada mesa.

O acesso aos visitantes
só é efetuado após a
desinfeção das mãos.

· Todas as normas e medidas de prevenção e controlo de
infeção estão visíveis e disponíveis na área de receção dos
visitantes.
· No início de cada visita todos os visitantes são informados
acerca das normas de distanciamento social, de etiqueta
respiratória e serão convidados a desinfetar as mãos ao
longo do percurso. Para tal, possuimos dispensadores de
solução desinfetante de mãos ao longo de todo o percurso.
· As visitas guiadas são sujeitas a pré reserva obrigatória e
decorrem com o máximo de 8 pessoas.
· Realizamos visitas para grupos fechados de maior
dimensão, com pré reserva obrigatória e cumprindo a
ocupação máxima por metro quadrado (m2) recomendada
pela Direção-Geral da Saúde.

Os WC estão
limitados a um cliente
de cada vez.

Na loja serão fornecidas
luvas para os clientes
poderem tocar no
produto.

· As listas de provas e listas de preços são acessíveis por
código QR.
· O manuseamento de todos os produtos alimentares é feito
com o cumprimento rigoroso de todos os requisitos de
Segurança Alimentar.
· Todos os pagamentos devem ser efetuados com cartão
bancário.
· Todos os espaços são higienizados/desinfetados
regularmente (superfícies: 6 ou mais vezes por dia;
WC: 3 vezes por dia; chão e pavimento: 2 vezes por dia).
· Todos os espaços respeitam a ocupação máxima por metro
quadrado (m2) recomendada pela Direção-Geral da Saúde.
· Todos os equipamentos/objetos manuseados pelo visitante
são higienizados após cada utilização.
· Dispomos de uma sala para isolamento de pessoas que
sejam identificadas como casos suspeitos ou confirmados
de COVID-19.
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